
KONKURS FOTOGRAFICZNY 2020 
 

„Przyroda Zielonej Góry i Cottbus” 
 

 
Organizatorem jest Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze (CNK-CP). 

Tematem konkursu jest przedstawienie przyrody miast partnerskich, 
uczestniczących w polsko-niemieckim transgranicznym projekcie 

„Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus  
i Zielonej Górze”.  
 

Celem konkursu jest: 
a) promowanie walorów przyrodniczych obu miast, w szczególności 

 zielonogórskiego Ogrodu Botanicznego i ZOO w Cottbus, 
b)  rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu i zwrócenie 

 uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony, 
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości 

 uczestników projektu w dziedzinie fotografii. 
 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
1.  Do konkursu zapraszamy polskich uczestników projektu z Zielonej Góry  

 i niemieckich uczestników projektu z Cottbus i okolic (Senftenberg, 
 Spremberg i Guben). 
 

2.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  
 I. Dzieci i młodzież. 

 II. Osoby dorosłe  
 
3.  Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu, 

 którym jest przyroda Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze i ZOO  
 w Cottbus.  

 
4.  Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie 
 Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczego  

 http://centrumprzyrodnicze.pl/ w specjalnej zakładce.  
 Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną 

 na adres: projektZG-CB@centrumnaukikeplera.pl 
 
5.  W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane, 

 będące oryginalnymi pracami autora.  
 

6. Uczestnicy konkursu wysyłają drogą elektroniczną  na adres: 
 cp.konkursy@gmail.com. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. 
Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie 

nie może przekroczyć 10 MB. W e-mailu należy podać tytuły 
 przesłanych prac. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć.  

 Ostateczny termin nadsyłania prac: 31 marca 2020 r.  

http://centrumprzyrodnicze.pl/
mailto:projektZG-CB@centrumnaukikeplera.pl
mailto:cp.konkursy@gmail.com


 

7.  Do zdjęć należy dołączyć wypełniony formularz (Załącznik 1).  
 

8.  Zdjęcia, które nie spełnią powyższych wymogów, nie wezmą udziału  
 w konkursie.  

 
9.  Nadesłanych na konkurs prac nie zwracamy.  
 

10. Wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego 
 regulaminu zostaną ocenione przez jury.  

 
11. Zwycięzcy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. 
 Najlepsze prace (druk wielkoformatowy) zostaną zaprezentowane na 

 wystawie pokonkursowej w Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodniczym, 
 podczas konferencji podsumowującej 1. rok trwania projektu w maju 2020 

 (planowany termin: 08.05.2020 r.). Zostaną również umieszczone  
 w publikacjach promujących projekt, m.in. w kalendarzu na rok 2021. 
 

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac 
 nadesłanych na konkurs na stronie internetowej CNK-CP, a także na 

 wystawie pokonkursowej oraz w innych formach ich prezentacji.  
 
13.  Zabronione jest przesyłanie zdjęć sprzecznych z regulaminem i dobrymi 

 obyczajami - takie zdjęcia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że 
 zdjęcie narusza powyższe zasady, decyduje jury.  

 
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 
 uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

 osobowych na potrzeby konkursu (ustawa z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 o ochronie danych osobowych). Należy zapoznać się z treścią załącznika 2.  

 
15. Organizatorzy zawiadomią autorów o werdykcie Jury - zakwalifikowaniu 

 /niezakwalifikowaniu prac na wystawę, przesyłając informację, na 
 podany przez autora mail kontaktowy, do 15 kwietnia 2020 r. 

 
16.  Ogłoszenie wyników końcowych nastąpi podczas wernisażu wystawy. 

 Planowany termin: 08.05.2020 r. 



Załącznik 1  

KONKURS FOTOGRAFICZNY 2020 

„Przyroda Zielonej Góry i Cottbus” 

 

Formularz zgłoszeniowy pracy 

 
Placówka / Szkoła 
 

 

Imię 

 
 

Nazwisko 

 
 

Adres do 

korespondencji 
 

Tel. kom. 
 

 

E-mail 
 

 

Wybór kategorii 
(proszę zaznaczyć właściwą kratkę) 

  I. Dzieci i młodzież.    II. Osoby dorosłe 

 
 
 

 
 

 

1. 
 

 
2. 

 
 

3. 
 

 

4. 
 

 
5. 

 

 

 
 

Oświadczam, że jestem autorem zdjęć i posiadam do nich pełne 
prawa.  

 

  



Załącznik 2     
 

1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych bezpośrednio 

z organizacją Konkursu Fotograficznego „Przyroda Zielonej Góry i Cottbus” 

organizowanego przez Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze. Upoważniam 

również Organizatora na wykorzystanie prac fotograficznych i wizerunku osobistego 

wykonawcy, utrwalonego podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wystawy prac 

nagrodzonych i wyróżnionych do opublikowania na stronie 

http://centrumprzyrodnicze.pl/ i https://www.facebook.com/cnkcentrumprzyrodnicze/ 

oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych projektu „Przyrodnicza edukacja 

w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze” oraz Centrum Nauki 

Keplera-Centrum Przyrodniczego. 

 

2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 1) 

administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Centrum Nauki 

Keplera-Centrum Przyrodnicze, ul. gen. J. Dąbrowskiego 14, 65-021 Zielona Góra, 2) 

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 

25 października 1991 r. o organizacji działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w 

Ustawy, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 5) 

każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, 7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze 

względu na przepisy prawa, 8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 

iodo@zok.com.pl. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią załącznika 2. i akceptuję jego 

postanowienia. 
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